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1.

Voorwoord

Je leven in de koelkast
Het tweede jaar met corona. Dit was een tegenvaller omdat we hoopten op meer live
ontmoetingen en -bijeenkomsten. Maar ook dit jaar moesten we nog steeds veel online
uitvoeren.
We bleven zoveel mogelijk onze achterban volgen. We hoopten dat de start van de vaccinatie
ons een uitweg zou bieden uit de pandemie. Dit bleek toch ingewikkelder. Er volgde een jaar
waarin we ons moesten verzoenen met een volgorde van vaccineren waarin mensen die
kwetsbaar zijn door een chronische- of auto-immuunziekte geen voorrang kregen. En jammer
genoeg kwamen we met één prik niet uit de crisis. Er volgde een tweede- en een boosterprik
met dezelfde perikelen over ‘wie het eerst mag’. Ouderen zijn het meest kwetsbaar was het
idee. Dat jongere mensen ook een kwetsbare gezondheid kunnen hebben en dat de pandemie
ook voor hen grote gevolgen heeft voor hun leven, was en is een blinde vlek. Met als gevolg:
thuisblijven, kinderen thuishouden uit angst dat zij het virus mee kunnen nemen, geen
onderwijs, geen recreatie, geen sociale contacten: je leven in de koelkast…

Gelijke kansen: geef voorrang!
Werken aan gelijke kansen voor mensen met een beperking is ons werk waarvoor we ons met
hart en ziel inzetten. Soms betekent dit dat je voorrang moet krijgen, op een vaccinatie
bijvoorbeeld. Maar ook op werk of op huisvesting. Gelijke behandeling is niet eerlijk als de
basis al ongelijk is.

Onze achterban bedanken we voor het geven van signalen, zonder hen kunnen we dit werk
niet doen. Zij zijn onze ogen en oren in wijken en buurten. Het is mede door corona steeds
duidelijker geworden dat de wisselwerking met individuen essentieel is om te weten wat er
speelt. Dit wordt ook van ons verwacht.
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Daarnaast veel dank aan ons bestuur en de samenwerking met organisaties en partijen in de
stad.
Ik ben er trots op dat we met ons kleine team van huis uit verder zijn gegaan, samen met een
stagiair en verschillende studenten (met een beperking) die werkten aan een opdracht of
werkervaring opdeden. Natuurlijk wilden we hen een andere werkomgeving bieden dan de
thuiswerkplek, niettemin bleef iedereen de moed erin houden of spraken we elkaar moed in.
Ik nodig u uit om te lezen wat we (digitaal!) allemaal tot stand hebben gebracht en wens u veel
leesplezier!
Maart 2022, Annelies de Jong

2.

Algemeen

In al onze werkzaamheden onderscheiden we drie belangrijke pijlers van ons werk:
Toegankelijkheid:

Kun je er komen, kun je erin, kun je doen wat je geacht wordt te doen?

Gastvrijheid:

Gaat iedereen normaal met jou om?

Beeldvorming:

Snapt iedereen dat je meer bent dan je beperking of ziekte?

Met deze thema’s in het achterhoofd kunt u de rode draad vasthouden in het zo diverse werk
dat wij doen. Ons doel is: invloed uitoefenen zodat mensen met een beperking of chronische
ziekte kunnen doen wat belangrijk is in hun leven en daarbij niet gehinderd zijn.

3.

In vogelvlucht de belangrijkste zaken

Elk jaar starten we met een Nieuwjaarsbijeenkomst voor vrijwilligers en betrokkenen.
Normaalgesproken gaan we dan de stad in, zoeken een leuke activiteit uit en gaan na afloop
borrelen. Dit jaar moest echter ook deze bijeenkomst online. We hadden een leuk programma
met muziek, een terug- en vooruitblik en een heuse pubquiz die werd gepresenteerd door
Bruno Spoor, één van de studenten die een jaar bij ons werkte.
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Nieuwjaarsbijeenkomst met vrijwilligers begin 2021. Bruno Spoor (student) presenteerde de
pubquiz.
Verder terugkijkend op 2021 ben ik trots dat een aantal belangrijke zaken bereikt is.

VN-verdrag: in samenwerking
In samenwerking met andere belangenbehartigers proberen we de belangen van mensen met
een fysieke, verstandelijke en psychische beperking zo goed mogelijk onder de aandacht te
brengen. We hebben maandelijks overleg met de Wilg van waaruit de belangenbehartiging
voor mensen met een licht verstandelijke beperking wordt georganiseerd. De sociale
toegankelijkheid is voor hen het meest belangrijk. Dit is de reden waarom we samen met de
Wilg bijvoorbeeld de workshop ‘Bijzonder Gastvrij’ organiseerden voor het Nederlands Film
Festival.

Toegankelijkheidssubsidie
Ondanks het feit dat veel ondernemers hun zaak moesten sluiten tijdens lockdowns, hebben
we toch veel bekendheid verworven voor de toegankelijkheidssubsidie. Vrijwilligers helpen ons
met het verspreiden van de flyer.
Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemers en organisaties subsidie aanvragen voor fysieke,
digitale en sociale toegankelijkheid.
In 2021 hebben in totaal 13 organisaties hebben met de toegankelijkheidssubsidie
bijvoorbeeld een toegankelijk toilet gebouwd, hun website digitaal toegankelijk gemaakt
en een infrarood installatie gerealiseerd om een toneelvoorstelling te kunnen volgen.
Bij de eerste ronde in 2021 was de subsidie maximaal 100% van de kosten; 11
organisaties hebben subsidie ontvangen, voor in totaal €. 135.000,-.
Bij de tweede ronde in 2021 was de subsidie maximaal 70% van de kosten; slechts
twee organisaties hebben subsidie ontvangen, voor in totaal €.10.000,-. Het ging om
fysieke aanpassingen aan gebouwen (automatische deurdrangers, toegankelijk toilet,
helling), webtoegankelijkheid, infrarood-installatie voor voorstellingen voor
slechthorenden, training personeel van een winkel.
Ook knelpunten binnen de openbare ruimte worden opgelost met 50% van dit budget.
Voor iedereen (ook ambtenaren) was dit prettig omdat het snel geregeld kon worden.

Advies: 18 aanvragen
Het Solgu is één van de organisaties die voorafgaand aan een aanvraag voor deze
subsidie, een advies uitbrengt. Als we een aanvraag binnenkrijgen komen we langs en
bekijken we wat er moet gebeuren om het pand toegankelijk te maken. Goedkoop en
adequaat is daarbij het uitgangspunt. We hebben 18 aanvragen beoordeeld en
daarvoor adviesrapporten geschreven die bij de aanvraag naar de gemeente
meegestuurd konden worden.
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We hopen van harte dat na de gemeenteraadsverkiezingen het nieuwe college besluit om
structureel door te gaan met deze subsidie.

Flyer toegankelijkheidssubsidie
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Studenten
De studenten van Denken&Tanken wijzigden na een aantal brainstormsessies hun naam in
The Movement. Een andere naam met een duidelijke taakstelling.
Belangenbehartiging
The Movement zet zich in voor belangenbehartiging door in gesprek te gaan met verschillende
partijen en zo beleid te beïnvloeden. Je kan je onder andere inzetten voor beleid en politiek,
onderzoek doen en lobbyen bij de gemeente.
Ontmoeting
We organiseren bijeenkomsten zoals borrels waar leden elkaar kunnen ontmoeten en
herkenning kunnen vinden bij elkaar. Hier komen mensen met verschillende achtergronden
maar met dezelfde idealen samen!
Activiteiten
The Movement organiseert ook activiteiten zoals thema-avonden waar sprekers bij aanwezig
zijn. Heb jij een belangrijk onderwerp waarover je met elkaar in gesprek wilt? Laat het ons
weten!
Informatie
Wij vinden het belangrijk dat elke student diens weg vindt in het studentenleven. Daarom willen
wij je met al jouw vragen helpen. Heb jij informatie nodig of wil jij jouw ervaringen delen met
andere studenten? Dan ben je bij The Movement aan het juiste adres!

Flyer The Movement
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The Movement bij de UIT-week

Ook werkten zij mee aan de organisatie van de introductieweek in 2021. Gelukkig was dit
fysiek in het Griftpark.

The Movement introductieborrel
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Week van de Toegankelijkheid
De Week van de Toegankelijkheid vindt jaarlijks plaats in de eerste week van oktober. We
kwamen toen eindelijk weer eens fysiek bij elkaar, wat een beetje een gevoel opleverde van
koeien die in het voorjaar weer de wei in mogen. Twee bijeenkomsten organiseerden we zelf.

Utrecht standaard Toegankelijk stadsparken en recreatiegebieden
Job Haug presenteerde de Utrecht Standaard
Toegankelijk
voor
stadsparken
en
recreatiegebieden. Aanleiding waren de klachten
over de toegankelijkheid van recreatiegebied
Haarrijnseplas. Vanaf de opening van dit gebied
wordt
bij
drie
toegangspaden
met
rolstoelpictogrammen aangegeven dat het
recreatiegebied
toegankelijk
is.
Die
toegankelijkheid valt in de praktijk echter bar
tegen. In 2020 is er eindelijk iets met één van de
klachten gedaan en is de bestaande steiger bereikbaar gemaakt via een toegankelijke helling.
Daar kregen wij direct positieve reacties over. Omdat er echter overlast ontstond door fietsers
en scooters, is de steiger na enkele weken doorgezaagd en opnieuw ontoegankelijk gemaakt.
In 2021 is het strand opnieuw ingericht en zijn er heuvels met spel- en sportvoorzieningen
aangebracht. Allemaal niet toegankelijk door de grote hoogteverschillen. Bovendien werden
op de heuvels containers geplaatst met een rolstoeltoegankelijk toilet. Tijdens een schouw
door het Solgu bleek dat deze toiletten qua afmetingen ongeschikt zijn en door het
hoogteverschil onbereikbaar voor rolstoelgebruikers. In de loop der jaren is er nauwelijks
gedacht aan inclusie, maar is geïnvesteerd om enkele voorzieningen aan te passen. Ondanks
de investeringen is de situatie nog steeds niet bruikbaar voor onze achterban.

Inclusie is iets anders dan aanpassen
Inclusie is iets anders dan aanpassen. Bij inclusie worden de wensen van gebruikers vooraf
meegenomen in het ontwerp en in elke nieuwe fase worden de wensen van gebruikers telkens
weer opnieuw in beeld gebracht en voor zover mogelijk geïmplementeerd.
De Haarrijnseplas is een voorbeeld waar inclusie met dezelfde investering had kunnen leiden
tot een hoogwaardig voor iedereen toegankelijk en bruikbaar recreatiegebied.
Nu is hetzelfde recreatiegebied nauwelijks of niet bruikbaar voor onze achterban en geven de
drie rolstoelpictogrammen bij de toegangspaden verkeerde informatie.
Het Solgu pleit daarom dat bij nieuwe- en herontwikkelingen van recreatieterreinen en
stadsparken procedure-eisen worden gesteld aan het proces in de vorm van een ‘Utrechtse
Standaard Toegankelijk voor stadsparken en recreatiegebieden’.
Het gaat om procesafspraken die de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met
beperkingen en met name de inclusiviteit, in elke ontwikkelings- en realisatiefase waarborgen.
Een dergelijke standaard hebben we in 2018 ook ontwikkeld voor Utrechts Vastgoed.
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Onbeperkte Opstap naar Werk
Een andere bijeenkomst organiseerden we voor werkgevers die we attent willen maken op
werkzoekenden met een beperking.

Opbrengst
Raad van Advies / WSP: extra platform om werkzoekenden met een beperking in contact met
werkgevers te brengen. Er is een raad van advies van verschillende werkgevers ontstaan die
meedenken over het vormgeven van een website waar werkgevers hun werkervaringsplaatsen
op kunnen plaatsen in samenwerking met het leerwerkloket.

Onbeperkte Opstap naar Werk
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4.

Politiek

Raadsinformatiebijeenkomsten
We werkten mee aan een aantal raadsinformatiebijeenkomsten.
•
•
•
•

Vervoer voor iedereen? | met of zonder beperking | Solgu.nl
o 2021 Reactie belangenorganisaties Utrecht notitie Vervoer voor Iedereen
Sport voor iedereen | Met of zonder beperking | Solgu.nl
Utrecht onbeperkt toegankelijk | Toegankelijke stoepen | Solgu.nl
Speeltuinen en speelplaatsen voor iedereen - SOLGU

Belangrijkste effecten van samenwerking en lobbywerk
•

Toetsingskader aangenomen Wonen in Utrecht | Toegankelijke huizen|
Toegankelijkheid - Solgu.nl
o
2021 Toetsingskader Wonen MNU

•

Samenspeeltuinen | Voor kinderen met en zonder handicap - Solgu.nl

•

Subsidie toegankelijkheid | utrecht toegankelijk | Solgu.nl actualiseren naar 2021

•

Subsidie inclusief sporten - SOLGU

•

De Parade veel toegankelijker! - SOLGU

•

Tentoonstelling ‘FC Utrecht vanuit het hart’ met blindentribune - SOLGU

•

Wmo Hulp bij Huishouden per 1 januari 2022 anders ingericht in Utrecht - SOLGU

•

Stadsakkoord Utrecht voor iedereen toegankelijk - SOLGU

•

Wmo indicatie voor onbepaalde tijd in de nieuwe verordening - SOLGU

•

Nederlands Film Festival toegankelijk - SOLGU

•

Utrecht toegankelijk in 2036! - SOLGU

Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2022
Verder stuurde we onze speerpunten naar alle politieke partijen in de stad Utrecht, om ze te
inspireren bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma.
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Gemeenteraadsverkiezingen: onze punten - SOLGU

Afspraken bewaken en signalen bewaren
In deze lijst (‘waakhondlijst’) staan zaken die we belangrijk vinden om te blijven volgen. Moties
die zijn aangenomen, maar nog niet uitgevoerd bijvoorbeeld. U vindt de lijst in bijlage.

5.

Openbare ruimte

Adviseren bij inrichting openbare ruimte
Het Solgu is aangeschoven bij diverse overleggen over de inrichting van de openbare ruimte
en heeft advies gegeven hoe een goede toegankelijkheid kan worden ingebouwd. Het gaat
onder meer over Verkeersplan Zuidpoort, herinrichtingsplan Europalaan, herinrichtingsplan
Catharijnesingel, herinrichting Ooster- en Westerkade, inrichting Sypesteynkade, schouw
IJsvogelhof, klankbordgroep Amsterdamsestraatweg enz.
Tijdens de aanleg heeft het Solgu geadviseerd over de herinrichting Vinkenburgstraat
waardoor een groot aantal drempels die dit opnieuw ontoegankelijk zouden maken, zijn
voorkomen. Hierbij speelt het probleem dat aannemers, maar ook de stedenbouwkundigen en
opzichters geen idee hebben hoezeer richtlijnen en normen de ondergrens van het toelaatbare
aangeven en niet of nauwelijks zijn afgestemd op enig comfort door de gebruikers.
Op verzoek van horecaondernemers heeft het Solgu advies gegeven over het toegankelijk
maken van de Neude. De terrassen op het Neude zijn door de bestrating niet toegankelijk.
Ook de vele evenementen die op het Neude plaatsvinden zijn door de bestrating vaak niet
toegankelijk.
Het Solgu krijgt regelmatig klachten over de ontoegankelijke overdekte fietsstallingen in de
binnenstad. Op verzoek van het Solgu doet de gemeente daar onderzoek naar en hebben
verschillende sessies plaatsgevonden. Er is nog geen zicht op verbetering.

Toegankelijke looproutes
De looproutes Noord-Oost en Oost die in 2016 op verzoek van rolstoelgebruikers (bewoners)
door het Solgu zijn bedacht, hebben in 2021 weer meer vorm gekregen. Een aantal straten
(Voorstraat - Witte Vrouwenstraat en de Nachtegaalstraat) zijn inmiddels herbestraat en
geschouwd door het Solgu. De routes zelf zijn goed toegankelijk en voldoen aan de wensen
van onze achterban. De nieuwe aansluitingen op de toegangsdeuren van winkels en woningen
is bij de Voorstraat en de Witte Vrouwenstraat ver onder de maat. Al jarenlang vraagt het Solgu
om, waar mogelijk, bij herbestratingen de bestrating zonder drempel aan te laten sluiten op
toegangsdeuren. Bij een groot aantal toegangsdeuren is een drempel gemaakt, die tijdens het
herbestraten voorkomen had kunnen worden. Bij de Nachtegaalstraat heeft het Solgu hier
nogmaals aandacht voor gevraagd en zien we dat zonder extra kosten vrijwel alle panden
correct zijn aangesloten. Dat wil niet zeggen dat alle hoogteverschillen kunnen worden
overbrugd. Vooral in de oude binnenstad zijn er situaties die niet of nauwelijks toegankelijk te
14
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maken zijn. Het Solgu hoopt dat de methode die in de Nachtegaalstraat is toegepast, in
toekomstige herbestratingprocessen verankerd wordt.
Op verschillende terreinen hebben overleggen plaatsgevonden voor het verbeteren van de
toegankelijkheid en de bruikbaarheid, zoals op het gebied van ommetjes, gladheidbestrijding,
plaatsing van straatmeubilair in relatie met mensen met een visuele beperking, over de nieuwe
toekomstige gemeentelijke verordening voor uitstallingen, over de inrichting van het tijdelijke
voetgangersgebied (in verband met corona), over het permanente voetgangersgebied, enz.

Onderzoek LED-straatverlichting
In hoog tempo worden conventionele straatlantaarns vervangen door duurzame ledverlichting.
Op verzoek van het Solgu is een onderzoek gestart naar de problemen die LED verlichting
oplevert voor met name ouderen en slechtzienden. Het Solgu heeft zelf meegedaan aan de
test op de Carnegiedreef en heeft haar achterban gevraagd ook mee te testen. Onderzoek
wordt vervolgd.

Groenvoorzieningen
Het Solgu heeft de toegankelijkheid van vijf stadsparken onderzocht. De bevindingen en
resultaten van dit onderzoek zullen in 2022 met de gemeente worden besproken. Veel parken
laten qua toegankelijkheid nog te wensen over. Wij staan op het standpunt dat elke bewoner
een ommetje moet kunnen maken in het park ‘om de hoek’. Dat is door ontoegankelijke en
soms veel te lange paden en ontoegankelijke bruggen nog niet in alle parken het geval.

Overleg en samenwerking
Toegankelijkheidsnetwerk
Solgu neemt deel aan het toegankelijkheidsnetwerk dat door de gemeente een paar keer per
jaar wordt georganiseerd. Hier wordt kennis en inspirerende activiteiten op het gebied van
toegankelijkheid door verschillende gemeentelijke diensten uitgewisseld.

6.

Huisvesting

Het Solgu neemt deel aan de werkgroep wonen in MNU verband en zich tot doel heeft gesteld
dat alle nieuwe woningen bezoekbaar en zoveel mogelijk woningen ook woonbaar zijn voor
mensen met beperkingen. Het gaat om een aanvulling op het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit
pretendeert dat het eisen stelt aan toegankelijkheid, maar de meeste nieuwe woningen zijn
niet bezoekbaar voor iemand met een rolstoel of rollator. Zonder extra kosten is het niveau
bezoekbaar en zelfs het niveau woonbaar bij elke nieuwe woning te realiseren. In de notitie
‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’ heeft Utrecht dit als minimum standaard vastgelegd. Er is
de komende jaren van alle kanten druk nodig om deze ondergrens van toegankelijkheid tussen
de oren van woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars te krijgen.
Naast deze ondergrens ontwikkelt de werkgroep een richtlijn voor het niveau van
seniorenwoningen en rolstoeltoegankelijke woningen. Richtlijnen voor deze type woningen,
die ook door de belangenorganisaties worden ondersteund, ontbreken.
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De werkgroep zet zich in voor een inhaalslag zodat er daadwerkelijk in elke wijk extra
seniorenwoningen en rolstoeltoegankelijke woningen worden gebouwd. De plannen van de
gemeente Utrecht om het aantal woningen in elke wijk te verdichten biedt een kans.

7.

Onbeperkt Studentenleven

Op het gebied van onderwijs houdt het Solgu zich voornamelijk bezig met het project
‘Onbeperkt Studentenleven’. De beleidsmedewerker van het Solgu voert dit project uit en
stuurt een groep studenten aan die vrijwilligerswerk doet. Deze groep heette tot de zomer
Denken&Tanken en is daarna van naam veranderd. Uit onderzoek naar het imago van
Denken&Tanken van een van onze stagiaires bleek dat deze naam de suggestie wekte dat je
moest drinken om aan te kunnen sluiten. Dat weerhield sommige studenten om zich aan te
sluiten. Na enkele sessies met een kerngroep studenten, kwam er een nieuwe naam, een
nieuwe identiteit, een nieuwe visie met bijbehorende communicatie en organisatie. De nieuwe
naam werd ‘The Movement’ en de website en social media kregen een nieuwe uitstraling.

Met haar eigen logo deelt The Movement via Instagram, Facebook en de website van het
Solgu informatie over activiteiten en standpunten. Deze media bieden ook steeds meer
praktische informatie. Op deze manier wil The Movement gevonden worden en actief nieuwe
leden werven, er zijn zo’n 5000 studenten met een beperking in Utrecht, die nog lang niet
allemaal zijn bereikt. Op de social media heeft The Movement nu ruim 300 volgers. Dat aantal
groeit gestaag. We hopen dit aantal in 2022 versneld verder kan groeien en dat we geen last
meer hebben van de beperkende maatregelen van de coronacrisis.
Rondom de thema’s waar studenten van The Movement aan werkten en de partijen waarmee
wordt samengewerkt waren ook in 2021 weer veel fysieke bijeenkomsten gepland. We hebben
ook in 2021 weer samen met de samenwerkingspartners veel tijd, energie en creativiteit
gestopt in het omzetten van fysieke ontmoetingen naar online varianten. De leden van The
Movement onderhielden onderling intensief online contact. Gelukkig kon er wel tijdens de UITmarkt een fysieke kennismakingsborrel gehouden worden die weer nieuwe leden voor The
Movement opleverde.
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In 2021 bestond de vaste groep studenten uit:
•

Anne Neelen, UU-pedagogiek.

•

Bianca van den Heuvel, HU Commerciële Economie

•

Bruno Spoor, Hbo Commerciële Economie

•

Michiel de Groot, HU Media en Design

•

Noraly Simons, HU Social Work

•

Veena Houdijk, UU, Nederlands

•

Zoe Voss, UU Rechten

•

Jurre Verspeek. HBO Facilitair management

•

Sophie Petersen, HBO Lifescience

•

Meike van der |Horst, UU Psychologie

Deze studenten werken samen aan een goed sociaal studentenleven naast de studie. Dat is
belangrijk want onderzoek 1 heeft uitgewezen dat studenten met een goed netwerk meer
academisch succes en daardoor meer kansen op de arbeidsmarkt hebben. Studenten met een
beperking hebben door verschillende oorzaken een minder goed sociaal leven en daardoor
een kleiner of geen netwerk en dat beperkt dus hun kansen voor de toekomst.

Drie thema’s die aandacht vragen
The Movement werkt aan een goed sociaal leven tijdens de studententijd. Drie thema’s
vragen daarbij onze aandacht:
a) Woonruimte
b) Sociaal leven
c) Financiën

a. Woonruimte
Met Vidius is veel overleg geweest over de woonsituatie van studenten met een beperking.
Door de vele lockdowns lagen veel overleggen over huisvesting voor studenten met een
beperking voor een groot deel stil. Wel heeft The Movement in samenwerking met Vidius een
eigen onderzoek ingesteld naar de woonsituatie en de woonwensen van mensen met een
beperking. Daaruit bleek o.a. dat studenten met een fysieke beperking 7x vaker moeten
hospiteren voor ze een kamer vinden dan studenten zonder beperking. Deze bevinding was

zie de thesis van Sascha van den Dries
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voor SSH aanleiding om The Movement te betrekken in en mee te laten denken over een
grootschalig onderzoek naar problemen van minderheidsgroepen bij het hospiteren. Verder is
er in samenwerking met Vidius bij verschillende partijen weer aangedrongen om de uitwerking
van het in 2019 gesloten convenant2 weer te hervatten. Verder is The Movement via social
media en tijdens bijeenkomsten aandacht blijven vragen voor de woonproblemen van
studenten met een beperking.

b. Sociaal leven
•

Ook in 2021 ging The Movement in een vroeg stadium in gesprek met de UITorganisatie om mee te denken over programma, uitvoering en begeleiding van
mentoren die eerstejaars studenten met een beperking begeleiden. Door de
coronamaatregelen en de onzekerheid over wat er wel en niet mogelijk zou zijn lag het
overleg tot april stil. Begin juni werd besloten dat de UIT dit jaar hybride zou zijn. The
Movement was aanwezig op de fysieke informatiemarkt van de UIT en organiseerde
een fysieke borrel voor alle (eerstejaars) studenten met een beperking om kennis te
maken met The Movement. Ook organiseerde The Movement weer een workshop
voor de mentoren van de UIT die een student met een beperking in hun groep zouden
krijgen. De workshop werd gegeven door ervaringsdeskundige studenten van The
Movement. Vanaf november 2021 ging The Movement weer in gesprek met het bestuur
van de UIT voor het jaar 2022.

•

Meer bekendheid voor The Movement. Om meer studenten met een beperking te
bereiken heeft onze stagiaire Bianca van den Heuvel in het kader van haar studie
commerciële economie een onderzoek gedaan hoe we de bekendheid van The
Movement kunnen verhogen.

•

Samen met Vidius heeft The Movement onderzoeken gedaan naar de ervaringen met
studeren op afstand en naar het welbevinden van studenten met een beperking in
Utrecht. Uit deze onderzoeken kwamen adviezen aan onderwijsinstellingen voort om
studenten na het coronatijdperk adequaat te kunnen begeleiden.

•

Verder heeft Vidius dit jaar bijgedragen aan grotere bekendheid van Solgu onder
studenten met een beperking door Solgu te laten opnemen in de zorgkaart die
beschikbaar is voor alle studenten in Utrecht

c. Financiën
Studenten met een beperking hebben meer dan studenten zonder beperking problemen met
het vinden van stages, bijbaantjes en hun eerste baan na hun studie. Hierdoor is het voor hen
moeilijker om rond te komen. Daarom zijn onderstaande activiteiten ontplooid.

2

Convenant-studentenhuisvesting-DEFINITIEF-met-ondertekening.pdf (vidius.nl)
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•

Bijbaantjes en financiën
Ook dit jaar bood The Movement/Solgu tegen vergoeding weer stages en
afstudeerplaatsen aan studenten met een beperking

•

We bleven in contact met werkgevers om te zien waar in deze coronatijd nog
mogelijkheden zijn voor studenten met een beperking die een bijbaantje of een stage
zoeken. Vacatures van deze bedrijven delen wij via onze social mediakanalen.

•

The Movement hield ook dit jaar de info over financiën en regelingen voor studenten
weer up tot date.

•

The Movement/Solgu nam deel aan het stadsakkoordoverleg “Hoger Onderwijs –
Arbeidsmarkt voor studenten met een beperking” van gemeente, onderwijsinstellingen
en UWV.

Resultaten van The Movement
•

Met The Movement staat er weer een fris nieuw concept dat nog meer dan voorheen
de aandacht van studenten zal trekken.

•

Er ligt een door 2 studenten/stagiaires opgesteld communicatieplan dat de komende
jaren uitgevoerd zal gaan worden.

•

SSH neemt de signalen van uitsluiting bij het hospiteren van studenten met een
beperking vanwege hun beperking serieus en gaat in 2022 een nieuw groot onderzoek
starten.

•

Solgu/The Movement heeft alweer bewezen een volwaardige afstudeerplek te kunnen
bieden voor studenten met een beperking.

•

De problematiek rondom het vinden van een stage en het vinden van een baan met
een beperking staat weer duidelijker op de kaart

Samenwerking met andere organisaties
Alle successen hebben wij bereikt in samenwerking met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vidius (belangenbehartiger van studenten en studentenverenigingen in Utrecht)
Universiteit Utrecht
Platform Onbeperkt Studeren UU
Hogeschool Utrecht
Universiteit Utrecht
Berenschot (adviesbureau)
FUG (Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen)
BOCS (koepel voor christelijke studentenverenigingen)
UIT (Utrechtse Introductie Tijd)
SSH (studentenhuisvesting)
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•
•
•

ECIO Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (voorheen Handicap & Studie)
Gemeente Utrecht
WSP-regio Utrecht (werkgeversservicepunt).

Op de website van het Solgu is relevante en recente informatie te vinden over de drie thema’s
van The Movement. Dit trekt steeds meer de aandacht van studenten. Lees meer
Het project Onbeperkt Studeren in Utrecht is een project dat veel levensterreinen beslaat.
Daardoor hebben ook Utrechters met een beperking die geen student (meer) zijn profijt van
de in dit project behaalde resultaten: op het gebied van Werk en Inkomen.

Stage en afstuderen bij Solgu
Mensen met een beperking kunnen altijd contact opnemen met het Solgu voor een
werkervaringsplek of een stage.

Lees meer over The Movement
•
•
•
•

•

Informatie voor nieuwe studenten
Werving nieuwe studenten
Huisvesting voor studenten
Convenant studentenhuisvesting https://vidius.nl/wpcontent/uploads/2020/06/Convenant-studentenhuisvesting-DEFINITIEF-metondertekening.pdf
Vacaturetekst stageplaats

Stages 2021
Vanaf september gingen bij het Solgu drie stagiaires aan de slag.
Bruno Spoor zette zijn werkervaringsplaats om in een afstudeerstage voor zijn opleiding
HBO commerciële economie. Bianca van den Heuvel studeerde met succes af aan de HU
Commerciële Economie met haar haar marketing en communicatieplan voor The Movement.
Joelle Suijker deed onderzoek naar hoe de Movement het best aan belangenbehartiging kan
doen en vergrootte daarmee haar kans op werk.
Bruno Spoor, SEO Search Engine Optimizer (deeltijdstudie: commerciële economie)
Werkervaringsplaats opdracht:
•
•
•

Hoe vindbaar is de info van het Solgu via zoekmachines?
Welke info vind je dan en wil je dit ook?
Hoe de vindbaarheid te verbeteren?

Bianca van den Heuvel, student commerciële economie
Stage: Zet Solgu ’s Denken & Tanken en later The Movement op de kaart
•

Opstellen online en offline communicatieplan (doelstellingen, doelgroepen, strategie,
budget, instrumenten, boodschap)
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•
•

Uitvoeren van het communicatieplan (met medewerking van de studenten van the
Movement en het Solgu-bureau)
In kaart brengen waar de studenten online maar ook offline gevonden kunnen worden
(denk aan evenementen voor studenten, evenementen voor mensen met een
beperking etc.)

Joelle Suijker deed onderzoek naar de standpunten van de Utrechtse politieke partijen
over de onderwerpen die invloed hebben op het dagelijks leven van studenten met een
beperking.

8.

Werk

Het Solgu vroeg ook in 2021 weer aandacht voor werken met een arbeidsbeperking. Dit deden
we bij beleidsmakers van de gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen, bij de politiek en vele
andere organisaties. We vroegen ook weer speciaal aandacht voor de groep bijstands- en niet
uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking die niet in het doelgroepenregister3 staan.
Verder voerden we onderstaande activiteiten uit.
•
•
•

•

•

•
•

3

Solgu sloot aan bij de informatie- en evaluatiebijeenkomsten over de ‘Werkbeweging’
die werden georganiseerd door de gemeente en andere partijen.
Het Solgu bleef ook in 2021 signalen opvangen van Utrechters met een beperking die
werk zoeken en vinden binnen de bijstand en daarbuiten.
Samen met de stichting Incluvisie organiseerde Solgu ook in 2021 gesprekken tussen
werkgevers en werkzoekenden om wederzijdse aannames en vooroordelen te
onderzoeken en te bespreken. Het doel was niet om tot directe matches te komen
maar om samen te onderzoeken of wederzijdse aannames en vooroordelen wel
klopten. Resultaat van de gesprekken was dat werkgevers een beter beeld kregen
van werkzoekenden met een beperking. Werkzoekenden voelden zich gestimuleerd
om (weer) te solliciteren.
Met de afdeling SROI van de gemeente zetten we ons onderzoek voort om te
ontdekken hoe we de SROI-regelingen van de gemeente werkgevers ertoe kunnen
bewegen ook arbeidsbeperkten aan te nemen die niet in het doelgroepenregister
staan.
Solgu behartigde ook in 2021 de belangen van mensen met een lichamelijke
beperking en/of chronische ziekte in het Cliëntenplatform Werk & Inkomen. En werkte
over het algemeen mee aan het optimaliseren van het functioneren van het
Cliëntenplatform.
Solgu behartigde binnen het regionale overleg Utrechtse Werk Tafel de belangen van
Utrechtse werkzoekenden met een beperking.
We onderhielden met verschillende partijen in de stad contact om het onderwerp
werken met een beperking op de agenda te zetten of te houden: De Normaalste

Lees meer over wetten en regelingen
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•

•
•

•

Zaak, MVO Nederland, College voor de Rechten van de Mens, ambtenaren bij de
gemeente en de politiek.
Solgu gaf workshops aan teams van werkmatchers over het herkennen van een
beperking bij mensen die niet in het doelgroepenregister staan. Ook kregen ze tips
over hoe je een beperking bespreekbaar kunt maken. De workshop gaf daarnaast
inzicht in hoe deze mensen begeleid kunnen worden naar werk en welke instanties
daarbij zouden kunnen helpen. Ook kregen de werkmatchers een hand-out waarin
alle informatie overzichtelijk is weergegeven.
Solgu gaf twee stagiaires de mogelijkheid om af te studeren in een afstudeerstage.
In de overleggroep ‘Van de Sprong een Brug maken’ een overleg van
onderwijsinstellingen en werkgevers, behartigde het Solgu de belangen van
afstudeerders in Utrecht die een baan zoeken.
Vanuit het innovatieve project ‘Arbeidsgehandicapten blijven in beeld’ vroeg Solgu
werkgevers om werkervaringsplaatsen te creëren voor werkzoekenden met een
beperking. Door de coronacrisis hadden werkgevers het eerste half jaar weinig
belangstelling. Daarom organiseerde Solgu op 7 oktober 2021 de bijeenkomst
‘Onbeperkte opstap naar werk’. Tijdens deze bijeenkomst ontmoetten werkgevers en
werkzoekenden elkaar. Ze bespraken wederzijdse verwachtingen en kregen
informatie over de wet-en regelgeving die van toepassing is op het aannemen van
mensen in een werkervaringsplaats. De opbrengst van de bijeenkomst was een plan
om de bereidheid van werkgevers om werkervaringsplaatsen ter beschikking te
stellen te vergroten. Aan het eind van de bijeenkomst hebben verschillende
werkgevers, te weten: Ieder(In), Utrecht Marketing, Stichting ’t Klopt, Stichting MEO,
MVO Nederland en de Universiteit Utrecht toegezegd deel te nemen aan de Raad
van Advies. Deze raad gaat kritisch meekijken met de uitwerking van de plannen van
Solgu en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Samenwerking met andere organisaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leerwerkloket
Cliëntenplatform Participatiewet
De Utrechtse Werktafel
UU Utrecht
Hogeschool Utrecht
Ieder(In)
Stichting Meo
Utrecht Marketing
MVO Nederland
Stichting ’t Klopt
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Resultaten Werk
•
•
•

•

Werkmatchers zijn beter in staat een beperking bespreekbaar te maken. Ze hebben
meer inzicht in de mogelijkheden om deze mensen naar werk te begeleiden.
Meer werkgevers in Utrecht zijn zich bewust van de capaciteiten van werkzoekenden
met een beperking
Door deelname aan het Cliëntenplatform W&I kan het Solgu op zeer structurele en
regelmatige basis knelpunten rond werken met een beperking onder de aandacht van
het hoofd en de beleidsmakers van werk en inkomen brengen.
Er is een samenwerkingsverband ontstaan over het vergroten van de bereidheid van
werkgevers om werkervaringsplaatsen te bieden aan werkzoekenden met een
beperking in Utrecht.
Lees meer over Werk - SOLGU

9. Innovatief project
Arbeidsgehandicapten blijven in beeld
Tijdens de coronacrisis bleek al snel dat het voor mensen met een beperking nog moeilijker
was dan voorheen om werk te vinden. Er was veel commerciële en financiële onzekerheid bij
Utrechtse organisaties en bedrijven. Daardoor was er weinig animo om mensen met een
beperking een dienstverband aan te bieden. Om de afstand tot de arbeidsmarkt toch iets te
verkleinen ontwikkelde Solgu een plan om ervoor te zorgen dat, ook al kregen mensen met
een beperking nu geen dienstverband, ze toch in beeld zouden blijven bij werkgevers. Na
corona zouden werkgevers dan weer meer bereid zijn sollicitanten met een beperking aan te
nemen was de redenering.
En zo ontstond het innovatieve project: “Arbeidsgehandicapten blijven in beeld” waarin Solgu
met verschillende partners in de stad (denk aan re-integratie bureaus, Onbeperkt aan de slag,
Afdeling SROI van de gemeente en vele anderen) een samenwerkingsverband en platform
met website wilde realiseren waarmee werkgevers geënthousiasmeerd konden worden om
werkervaringsplaatsen aan te bieden aan Utrechters met een beperking. Zo zouden
werkgevers kunnen ervaren dat mensen met een beperking capabele werknemers kunnen
zijn.
Helaas bleek het erg moeilijk te zijn om partijen te vinden die het project samen met Solgu
wilden trekken. Veel organisaties hadden door de coronaperikelen ook interne problemen en
-vraagstukken. Door de coronacrisis hadden werkgevers het eerste half jaar ook weinig
belangstelling. We besloten het project anders aan te gaan pakken en we organiseerden op 7
oktober 2021 de bijeenkomst ‘Onbeperkte opstap naar werk’. Tijdens deze bijeenkomst
ontmoetten werkgevers en werkzoekenden elkaar. Ze bespraken wederzijdse verwachtingen
en kregen informatie over de wet-en regelgeving die van toepassing is op het aannemen van
mensen in een werkervaringsplaats.
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Resultaat
De opbrengst van de bijeenkomst was een plan om de bereidheid van werkgevers om
werkervaringsplaatsen ter beschikking te stellen te vergroten. Aan het eind van de bijeenkomst
hebben verschillende werkgevers, te weten: Ieder (In), Utrecht Marketing, Stichting ’t Klopt,
Stichting MEO, MVO Nederland en de Universiteit Utrecht toegezegd deel te nemen aan de
Raad van Advies. Deze raad gaat kritisch meekijken met de uitwerking van de plannen van
Solgu en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
Door corona hebben we zeker het eerste half jaar aan een dood paard moeten trekken. En
ook werven van deelnemers aan de bijeenkomst van 7 oktober was nog erg arbeidsintensief.
Er zitten veel uren in dit project met in eerste instantie weinig resultaat, maar na de bijeenkomst
op 7 oktober hebben wij de hoop en verwachting dat we dit project in 2022 toch nog succesvol
kunnen afronden.

10. Inkomen
Al jaren vragen we aandacht voor de inkomenspositie van mensen met een lichamelijke
beperking of chronische ziekte. Daarin trekken we op met de Armoedecoalitie, waarin diverse
maatschappelijke partijen en initiatieven samenwerken. Het doet ons deugd dat ook de
gemeente steeds meer het verband legt tussen gezondheid en inkomen. We ontplooiden
onderstaande activiteiten.
•

•

•

•

Als lid van de ArmoedeCoalitie en het ervaringsdeskundigenoverleg Overvecht
werkten wij met veel partijen samen aan een betere inkomenspositie voor kwetsbare
Utrechters.
Wij dachten mee met gemeenteraadsleden en beleidsmakers over
inkomensgerelateerde zaken als bijzondere bijstand en medische kosten, de
toegankelijkheid tot inkomensregelingen en de informatievoorziening over
inkomensregelingen.
Wij voerden (online)gesprekken met Utrechters met een beperking over de gevolgen
van de coronamaatregelen voor hun inkomenssituatie. Er bleven ook in 2021 zorgen
over extra uitgaven aan mondkapjes, meer kosten voor levensmiddelen nu je je
moeilijk kan bewegen in een winkel en je dus niet meer overal de koopjes kan
scoren, wegvallen van inkomen voor zzp’ers met een beperking etc. Doordat Valys
en Regiotaxi niet altijd konden rijden hadden mensen te weinig inkomen en
mogelijkheden om te reizen en deel te nemen aan sociaal leven dat nog wel mogelijk
was in coronatijd. Men vreest belastingverhogingen. Ook de stijgende energiekosten
waren een bron van zorgen evenals het bereiken van mensen in grote financiële
problemen.
Via de Armoedecoalitie traden we in contact met politieke partijen om aandacht te
vragen voor de inkomenssituatie van Utrechters met een beperking.

Resultaten Inkomen
Ook in coronatijd bleef er binnen de gemeente bij beleidsmakers en politiek bewustzijn van de
ingewikkelde situatie van mensen met een mensen net een beperking.
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11. Gastvrijheid: sociale toegankelijkheid
Een aantal gastlessen en workshops dat gepland was, is in verband met corona afgezegd. In
de zomer ging wel één workshop door, die voor het Nederlands Filmfestival. Samen met de
Wilg deden we de workshop Bijzonder Gastvrij, nu met aanvullingen over bezoekers met een
licht verstandelijke beperking.

12. PR
Overzicht van eigen communicatie van activiteiten en samenwerkingsprojecten.

Resultaten PR - Communicatie
•

Solgu Nieuwsflitsen (9 x)

•

Verspreiden flyers the Movement

•

Verspreiden flyers Toegankelijkheidssubsidie

•

Programma UIT: melding van the Movement

Communicatiemiddelen
Digitale middelen
De algemene website www.solgu.nl is in 2021 vernieuwd. In eerste instantie een mooie
nieuwe uitstraling. Het format was echter niet volledig toegankelijk. We hebben een nieuw
format gekocht en de website weer opnieuw opgezet. Daarnaast deed onze stagiar Bruno
Spoor een SEO-analyse, waarmee Google onze informatie steeds beter kan vinden. De tools
hiervoor zijn meegenomen in het nieuwste ontwerp en worden permanent gebruikt.

Cijfers omtrent vindbaarheid website na Search Engine Optimization
Hieronder de cijfers van de bezoekers aan onze website uit Nederland. Als we alleen
bezoekers uit de stad Utrecht zouden nemen moet je er maar liefst 70% vanaf trekken. Dat
zou niet realistisch zijn, want ook uit nabijgelegen gemeenten komen bezoekers (Houten Zeist,
Nieuwegein). Of toekomstige studenten die nu nog niet in Utrecht wonen, familie of
ambtenaren uit andere steden die interesse hebben hoe het in Utrecht georganiseerd is,
kunnen ook onze website bezoeken. Kortom redenen om alle bezoekers uit Nederland te
meten.

Samengevat over het jaar 2021
-

2946 gebruikers uit Nederland
2,89 bekeken pagina's per bezoek (is mooi)
2:11 min sessieduur (is ook mooi)

-

51% komt via google
27% is direct verkeer
12% via social media
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Demografie
-

65% vrouw
35% man
leeftijdsgroep 25-34 is grootste
31% is tussen 18 en 34 jaar

Apparaten
-

59% mobiel
46% web
4% tablet

In augustus hebben we de mobiele versie verbeterd, en met succes, want je ziet dat het
bouncepercentage voor mobiel vanaf dat moment begint terug te lopen. Van 83,65% in maart
naar 67,9% in december. Dit betekent dat mensen doorklikken naar andere pagina’s en niet
direct de website weer verlaten.
•

Wheelmap.org is de nieuwe app die in 2018 gelanceerd is. Via
www.toegankelijkutrecht.nl kom je ook op Wheelmap.org.

Sociale media
•

In 2011 is een account op Facebook aangemaakt (Solgu voor Utrechters met een
beperking) waarmee ‘vrienden van het Solgu’ elkaar kunnen ontmoeten.

•

Studenten met een Beperking heeft een aparte Facebookpagina.

•

The Movement is op Instagram te vinden.

•

Solgu heeft een Twitter-account.

Week van de Toegankelijkheid
Naast onze eigen bijeenkomsten (zie Week van de Toegankelijkheid, hst. 3 ) ondertekenden
we het Stadsakkoord Toegankelijk Utrecht Stadsakkoord Utrecht voor iedereen toegankelijk SOLGU
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Partners stadsakkoord Utrecht voor iedereen toegankelijk

Pers
Medewerking verleend aan artikel in Vrij Nederland: Volwaardig meedoen aan de
samenleving moet meer zijn dan een mazzeltje (vn.nl)
Medewerking verleend aan uitzending van Pointer op NPO Radio 1: Pointer: toegankelijkheid
voor gehandicapten - 14 november 2021 - NPO Radio 1 Gemist | NPO Radio 1

Samenwerking

13. Informatie over toegankelijkheid
Wheelmap.org
Wheelmap is een website – app met gegevens over toegankelijkheid van gebouwen. In 2021
zijn 281 locaties in de Voorstraat, Witte Vrouwenstraat en Nachtegaalstraat geschouwd en
voorzien van de mate van toegankelijkheid. Er zijn 598 bushaltes getoetst en ingevoerd in
Wheelmap, waarvan er 388 als rolstoeltoegankelijk zijn beoordeeld en 219 als geschikt voor
reizigers met een visuele beperking.

Particuliere adviezen
Ook in 2021 zijn meerdere adviezen gegeven, veelal telefonisch of een korte email. Het
gebeurt ook regelmatig dat we op locatie afspreken en mondeling advies geven.
Een paar bijzonderheden waren de advisering
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•
•
•
•
•
•
•

Advies over een wenselijke rolstoeltoegankelijke aanlegsteiger/kade aan de Singel.
Advies op de verbouwingsplannen van het voormalig filmhuis ’t Hoogt
Advies aan bewoners over de wenselijke ligging van geleidelijnen op winkelcentrum
Overvecht.
Onderzoek en advies over de toegankelijkheid van de Haarrijnseplas op verzoek van
bewoners in LeidscheRijn
Advies over de verbouwingsplannen van Podium Oost
Advies over een bestaand wooncomplex aan de Rolandholststraat op verzoek van de
bewonerscommissie.
Advies over mogelijke verbeteringen voor de Museumnacht voor kids

14. Mobiliteit voor iedereen
Vertegenwoordiging reizigersbelangen
Het Solgu neemt deel aan het ROCOV, belangenbehartiger van reizigers.
De Provincie Utrecht is verplicht om vervoersplannen voor te leggen aan het ROCOV voor
advisering vanuit de belangenorganisaties. Doordat de belangenorganisaties vrijwel altijd
achteraf betrokken worden, worden de adviezen nauwelijks of niet opgevolgd.

Uithoftram
Er is vastgesteld dat de het personeel van de tram in principe een plank uitlegt om het
hoogteverschil en de gleuf te overbruggen. Een redelijke oplossing waarbij wij hopen dat deze
omslachtige keuze voor toegankelijkheid niet ten koste gaat van de bejegening van de
reizigers. Op verzoek van Solgu/ROCOV heeft de provincie een filmpje gemaakt om vooral de
zeer behendige rolstoelgebruikers te informeren. Wij wachten nog steeds op een filmpje om
reizigers die meer moeite hebben met de transfer te informeren. Door de lockdown en de
corona perikelen is er veel minder gereisd en laat een echte praktijktest van gebruikers met
name tijdens de spits op zich wachten.

Werkgroep doelgroepenvervoer
Het Solgu neemt deel aan een werkgroep doelgroepenvervoer georganiseerd door het
Aanbestedings Instituut Mobiliteit Voorbereiden Aanbestedingen (AIM). Het Solgu wil zich
daarmee beter voorbereiden op toekomstige aanbestedingen, zodat de toegankelijkheid en
bruikbaarheid beter in aanbestedingen worden geborgd.

Werkgroep vervoer

MNU

Het Solgu heeft het initiatief genomen voor het oprichten van een werkgroep vervoer. De mate
van toegankelijkheid van het openbaar vervoer (denk aan de bussen en de tram) en ook van
het doelgroepenvervoer (Regiotaxi) laat veel te wensen over. Gezien de herverdeling van
taken van de Provincie Utrecht en de gemeente Utrecht is belangenbehartiging van het vervoer
in de gemeente Utrecht wenselijk. De werkgroep in oprichting heeft één maal digitaal
vergaderd.
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Fietsparkeren
Een deel van de achterban van het Solgu maakt gebruik van de fiets of van fiets-hulpstukken
bij rolstoelen. Zij ondervinden problemen bij het stallen omdat veel stallingen verdiept zijn en
of geen voorzieningen hebben voor het stallen van aangepaste fietsen.
Het Solgu heeft meerdere overleggen gehad over het verbeteren van de mogelijkheden en het
verbeteren van de informatie over fietsstallingen. Samen met ervaringsdeskundigen heeft het
Solgu meegedacht en suggesties gegeven voor de notitie parkeerbeleid van de gemeente
Utrecht

15. Wmo in Utrecht
Het Solgu werkt nauw samen met de Wmo-Cliëntenraad waar het gaat om oppikken van
signalen en belangenbehartiging richting gemeente.

Contacten in het veld
Buurtteams
De buurtteamorganisatie indiceert voor de Hulp bij Huishouden. We streven ernaar om met
hen een aantal keer per jaar contact te hebben, of meer als nodig is.

Leveranciers van hulpmiddelen
Daarnaast hebben we een aantal leveranciers van hulpmiddelen op locatie bezocht. Dit waren
Kersten Hulpmiddelen en Medipoint.

U Centraal: Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning
Ook met U Centraal is een aantal keer contact geweest over de Onafhankelijke Cliënt
Ondersteuning. Dit loopt wel steeds beter, maar we houden vinger aan de pols.

Gemeente Utrecht
Met de beleidsafdeling Wmo van de gemeente Utrecht is regelmatig overleg. Ook sturen we
nu en dan signalen door van cliënten met de vraag te reageren. Daarnaast onderhouden we
contact met het Wmo-loket dat onder meer de indicaties voor hulpmiddelen en woningaanpassingen regelt.

Cliënten Wmo
Verder proberen we meer contact te krijgen met cliënten van de Wmo, of mensen die een
afwijzing hebben gekregen op een aanvraag. Via het Wmo-loket wilden we een brochure laten
verspreiden bij de beschikking. Dit ketste af op juridische bezwaren. Een link vermelden in de
beschikkingsbrief die verwijst naar de website van de Wmo-Cliëntenraad is ook niet gelukt.
We hebben brochures laten drukken, die we samen met een folder van het Solgu hebben
verspreid onder alle buurtteams in de stad Utrecht.
Verder verspreidt een aantal leveranciers van hulpmiddelen de brochure van de WmoCliëntenraad.
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Speerpunten
Uit de overleggen, signalen en contacten destilleren we een aantal speerpunten:

• Meer regie gemeente op levering en reparatie hulpmiddelen. Nu keurt de slager

•

•

•
•
•

(leverancier) zijn eigen vlees, omdat cliënten zich moeten melden bij de leverancier
met vragen of klachten. Er is geen definitie wanneer iets een klacht is, omdat er
geen zicht is op hoe lang een levering of reparatie mag duren. De gemeente wil
hierin geen regierol. Nu hoort de gemeente niet wat er met een leveringsopdracht
gebeurt, totdat deze afgehandeld is of wanneer er een klacht binnenkomt. Er is
geen info bij de gemeente over de status van het bestelde hulpmiddel.
Meer regie van de cliënt op levering en reparatie hulpmiddelen. Laat de cliënt in
overleg met de gemeente bepalen wanneer een leverancier het laatste deel van de
rekening betaald krijgt. Pas als de cliënt tevreden is over de levering of reparatie
van een hulpmiddel, geeft de cliënt groen licht voor de restbetaling van de rekening.
Erken dat maatwerk de oplossing is om iedereen tegemoet te komen. Eigen regie
is niet in alle gevallen reëel, netwerken verschillen van elkaar en mantelzorgers
hebben grenzen. Bovendien wil je bepaalde hulp professioneel regelen en kun je
niet alles afdwingen bij een vriend of familielid.
Het (integraal) pgb is als volwaardig alternatief van zorg in natura en aanschaf van
hulpmiddelen beschikbaar.
De wachtlijst voor de Hulp bij het huishouden moet worden opgelost, door het
geven van financiële compensatie.
Onderzoek of de gemeente bij de volgende aanbesteding de gemeente de hulpen
in dienst kan nemen (inbesteding), zodat het aanbestedingsproces elke 4 jaar met
steeds weer nieuwe HbH-leveranciers achterwege kan blijven. Zo kan de cliënt zijn
eigen vaste hulp - en kan de hulp zijn werkcontract behouden.

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo en W&I
Integrale, passende en onafhankelijke cliëntondersteuning in het sociale domein is voor
iedereen beschikbaar en vindbaar (motie 2017 / 262 en amendement 2017 / 90):
•

Maak meer werk van de onafhankelijke cliëntondersteuning in Utrecht.
o Maak bekend wat zij doen;
o Breng het onder de aandacht bij de mensen die dit nodig hebben;
o Geef de OCO een gidsende functie in het doolhof van zorg en welzijn.
Mensen hebben behoefte aan een gids die wijst naar de juiste hulp. Binnen U
Centraal is er al de I&A telefoonlijn waar mensen met allerlei (hulp) vragen
terecht kunnen en verder worden verwezen wanneer nodig, bijvoorbeeld naar
OCO. De buurtteams worden bemenst door generalisten die hulp verlenen.
Tegelijkertijd verlenen zij indicatie voor Hulp bij Huishouden. Voor cliënten kan
het bij een dergelijke indicatie handig zijn om hulp te krijgen

•

Werk zoveel mogelijk vanuit één loket. Integraal met goede aansluiting tussen diverse
wetten (Jeugdwet; Wmo; Participatiewet; Wet Langdurige Zorg). Mensen moeten niet
lastig gevallen worden over de financieringsstromen van diverse wetgeving waaronder
hun vraag past.
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Resultaat
Indicatie voor onbepaalde tijd
De Wmo-Verordening 2022 is aangepast. De Wmo-indicatie voor mensen met een chronische
op progressieve aandoening vervalt niet meer, maar wordt voor onbepaalde tijd afgegeven.
Een geweldig resultaat voor mensen die steeds weer de bureaucratische molen en
keuringssytemen in moeten, om te bewijzen dat ze nog steeds ziek zijn of dezelfde handicap
hebben.
Wmo indicatie voor onbepaalde tijd in de nieuwe verordening - SOLGU

Hulp bij Huishouden anders ingericht
En verder wordt de Hulp bij Huishouden na de nieuwe aanbesteding anders ingericht. Per 1
januari 2022 organiseert de gemeente Utrecht de hulp bij het huishouden op een andere
manier. Er komt meer ondersteuning op maat voor de cliënt en meer samenwerking met
andere vormen van zorg en ondersteuning in de buurt.
Wmo Hulp bij Huishouden per 1 januari 2022 anders ingericht in Utrecht - SOLGU

16. Project InContact Bijzonder
Ontstaan
InContact is opgezet door twee Utrechtse moeders van jonge kinderen met een beperking. Zij
regelen de intensieve zorg voor hun kind en zoeken in wetten en regelgeving de juiste
faciliteiten voor het leven van hun kind en hun gezin.

Waarom
De ervaringsdeskundige moeders kwamen erachter dat het niet eenvoudig is alles rondom
passende zorg te regelen. Er zijn veel regels, ingewikkelde processen en aanvragen die veel
tijd en energie kosten. Dat is frustrerend, want je wilt die tijd en energie besteden aan andere
zaken, voornamelijk het zorgen voor je kind. De wens ontstond om anderen in een
vergelijkbare situatie te helpen.

Voor wie, doelgroepen
InContact wil in contact komen met anderen die deze intensieve zorg moeten leveren. Andere
ouders, verzorgers en naasten die nauw betrokken zijn bij het kind.
Daarnaast willen zij in contact komen met iedereen die een professionele rol speelt in het leven
van het kind en de verzorgers. Te denken valt aan zorgprofessionals als
buurtteammedewerkers, huisartsen, gedragswetenschappers, hulpverleners die via PGB of in
natura thuis hulp bieden. Ook toekomstige professionals als studenten geneeskunde, social
work, fysiotherapie, psychologie, pedagogiek, enzovoort. Maar ook leeftijdsgenoten van
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kinderen die regulier onderwijs volgen, buren, beheerders van speeltuinen, bibliotheken,
enzovoort.

Wat is de rol van het Solgu?
In mei 2021 werkten we met Lokalis, JGZ Utrecht en InContact mee aan het organiseren van
een webinar voor ouders met zorgintensieve kinderen. (Over-)leven met een zorgintensief kind
- SOLGU. een lezing van prof. Dr. Manu Keirse die veel over dit onderwerp gepubliceerd heeft.
Het Solgu ondersteunt het werk van InContact door een subsidieaanvraag te doen om in 2022
van start te kunnen met het project. Daarnaast ondersteunt het Solgu inhoudelijk en zet het
Solgu haar netwerk in.
Het Solgu wil meer zicht op deze groep mantelzorgers (ouders / verzorgers van kinderen met
een zware beperking) en wil ook voor deze groep beter de belangen gaan behartigen.

Bijlagen
1. Afspraken bewaken en signalen bewaren (‘Waakhondlijst’)
Afspraken die nog nagekomen moeten worden en signalen van Utrechters waarvoor nog
geen oplossing is.
Onderwerp (motie / besluit / toezegging)

Wanneer

Status

Wc’s om de 500 meter toegankelijk

Raadsbesluit 9 mei
2019

Zie ook ‘Utrecht voor iedereen
toegankelijk’ p. 40

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utr
echt/8f5e462f-0728-4f60-a73a-7e2e5b03b6d9

17 juli 2020 Plan van
aanpak ‘Utrecht op het
gemak’

Aandacht voor mmb bij Werk & Inkomen

Motie 448

http://www.Solgu.nl/nieuws/goed-nieuwsmeer-aandacht-voor-mensen-met-eenbeperking-bij-werk-inkomen/#more-1633

21 november 2019

Inrichten spreekuur bij Vierde Huis

Opmerking Kees
Diepeveen op 3
december RIB 2019

Onduidelijk

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/
Utrecht/e6f67672-a57f-4c08-bb64dc16689bd418

M134 niet over ons
zonder ons

ingetrokken en overgenomen

In de voortgangsrapportage toegankelijkheid een
paragraaf toe te voegen met daarin beschreven wat
de uitgangspunten en randvoorwaarden voor
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18 juni 2020

Begonnen in december 2020

betrokkenheid van de doelgroep zijn, en waarin
wordt meegenomen;
-Hoe de doelgroep (of vertegenwoordigers)
betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van
de uitvoeringsagenda Utrecht ‘toegankelijk voor
iedereen’
-Welke punten de doelgroep (of
vertegenwoordigers) ingebracht hebben,
-Wat de gemeente van deze inbreng heeft
overgenomen
-Hoe tevreden de doelgroep (of
vertegenwoordigers) is over de betrokkenheid.
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/
Utrecht/a3ddc31a-fa05-4308-827dbc0ecb888930
Indicatoren opnemen en ambities
Programmabreed de realisaties en prognoses van
de bestaande indicatoren voor het einde van het
kalenderjaar in te vullen;

M136 Naar een
ambitieuze en
concrete
toegankelijkheidsagen
da

ingetrokken en overgenomen

18 juni 2020

- Verdere indicatoren over toegankelijkheid uit te
werken voor relevante programmaonderdelen die
ontbreken in de huidige indicatoren zoals sport,
openbare ruimte en openbaar vervoer;
- In ieder geval een haalbare indicator over de
fysieke toegankelijkheid van bushaltes op te
nemen;
- In de voortgangsrapportage aan te geven hoe de
financiële inzet op de toegankelijkheidsagenda zich
vertaalt in doelstellingen en resultaten.
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/
Utrecht/84bcbe87-e06f-4c6a-80cf7a8ea28a3c89
1. Bij het onderdeel ‘gebiedsontwikkelingen’ een
passage op te nemen die concreet beschrijft dat bij
het opstellen en bespreken van nieuwe plannen de
(fysieke en sociale) toegankelijkheid van gebouwen
en openbare ruimte gewaarborgd wordt,
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M137 toegankelijkheid
18 juni 2020

ingetrokken en
overgenomen

2. Daarbij ook duidelijk te maken dat de afwegingen
per voorstel/gebied aan de raad voorgelegd worden
in bijvoorbeeld omgevingsvisies, -plannen,
bouwenveloppen en/of startnotities, bijvoorbeeld in
een specifieke paragraaf daarover.
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/
Utrecht/83da18ba-bc9d-4e4f-b11be337b54d8093

M138 Toegankelijke
bussen trams en
treinen

we kunnen niet alle haltes toegankelijk (zomaar)
maken maar we gaan wel in gesprek met de
vervoerders om hen te zeggen dat ze qua
bejegening moeten verbeteren.

18 juni 2020

Bing overleg

5 augustus 2019

motie verworpen

Parkeren op de stoep
Groenbeleid
Toegankelijk maken stemlokalen

11 november 2019

Verzoek ingediend
Zie ook ‘Utrecht voor iedereen
toegankelijk’ p.7 verbeterplan

Reactie op raadsbrief naar B&W:
G:\SOLGU\OVERLEG VERSLAG
CORRESPONDENTIE\GEMEENTE\WETHOUDER
S
Na Vuelta: herinrichting vluchtheuvels (Ron van
Looij)

Najaar 2020

Huisvesting met medische indicatie4

Najaar 2019

We zijn hierover in gesprek geweest met het Vierde
Huis die de woningtoewijzing voor sociale en
medische urgentie regelt.
De definities van labels die op woningen worden
geplakt zijn niet duidelijk of dekken de lading niet;

4 Het gaat om de manier waarop er met medische urgentie wordt omgegaan en hoe deze mevrouw
van het kastje naar de muur wordt gestuurd. De urgentie verviel in haar geval omdat ze iets anders
moest op korte termijn. We hebben eerder schrijnende gevallen omtrent woningtoewijzing en
medische urgentie aan de hand gehad. Het gaat om een mensenrecht: namelijk wonen. In dit geval en
in de eerdere gevallen wordt hier naar ons idee niet adequaat mee omgegaan.
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Het aanbod van aangepaste woningen is te klein
om snel te kunnen handelen in geval van urgentie;
Er is geen zicht op (snel) aanpasbare woningen;
Onduidelijk of mensen met een medische indicatie
ook kunnen reageren op woningen in de
omliggende gemeenten;
Ambtelijke procedure is niet duidelijk, er is een
verschil tussen indicatie en urgentie. Veel mensen
weten dit niet en het wordt ook niet proactief
uitgelegd;
Er is mogelijkheid voor begeleiding vanuit het
Vierde Huis (soort makelaar), alleen wordt dit niet
altijd aangeboden;
Algemeen gesproken is er nog veel aan de
communicatie naar buiten te doen.

Huisvesting studenten met een beperking

Convenant 2020

Solgu vraagt ook aandacht
voor studenten met een
beperking die geen
aangepaste woning nodig
hebben maar die door
ernstige
energiebeperkingen wel
urgent woonruimte in stad
van studie nodig hebben.
Daar is nu nog geen beleid
voor.

Motie 421, indicatie Wmo voor onbepaalde tijd

25 november 2021

Mensen met een
chronische of progressieve
aandoening krijgen van de
Wmo indicaties voor
onbepaalde tijd waar het
gaat om hulp en
ondersteuning die niet
wijzigt.

23 december 2021

In de motie wordt het Solgu
expliciet genoemd als
partner om dit doel te

2021-M421-Wmo-indicatie-onbepaalde-tijd.pdf
(solgu.nl)

Motie 468 Utrecht toegankelijk in 2036!
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2021-Motie-468-Langetermijndoel-UtrechtToegankelijk-in-2036-1.pdf (solgu.nl)

bereiken. Natuurlijk gaan
we er alles aan doen om dit
doel te bereiken, met alle
(ervarings-)deskundigheid
die we in huis hebben!

Afgewerkt
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/
dbd31a1f-d674-40e1-8b23-da007443145c
- Een aanzet te maken voor een Utrechtse norm op
het gebied van sociale en fysieke toegankelijkheid;

M135 Op weg naar
een Stadsakkoord
Utrecht Toegankelijk

Toegankelijk’ waarin gezamenlijke doelen en inzet
worden vastgelegd;
- Ervaringsdeskundigen en experts (bijvoorbeeld op
het gebied van de inrichting van de openbare
ruimte
en groen) te raadplegen en een actieve rol te geven
bij de totstandkoming van het stadsakkoord;
- Het Stadsakkoord binnen een jaar te sluiten.

2.Organisatie
Bestuur
Dhr. ing. Martijn van Andel

Bestuurslid per 6 april 2016
Voorzitter per 10 juli 2019

Mw. drs. Karin Visser

Bestuurslid per 04 februari 2015
Secretaris per 16 september 2015
Afgetreden per 15 september 2021

Mw. Marijke Jansen

Bestuurslid per 15 september 2021

Mw. Margreet Pelgrum

Bestuurslid per 03 februari 2014

Dhr. Fuat Akbulut

Bestuurslid per 07 april 2014
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stadsakkoord is op 7
oktober 2021 gesloten

18 juni 2020

- Een coalitie te smeden met bovengenoemde
partijen en te komen tot een Stadsakkoord ‘Utrecht
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motie aangenomen

Week van de
Toegankelijkheid 2 SOLGU

Mw. drs. Corinne Tutein-Nolthenius Bestuurslid per 06 juli 2016
Mw. drs. Sanny van der Steen

Bestuurslid per 11 september 2019

Dhr. Dennis van Elten

Bestuurslid per 11 september 2019

Voorlichters
Samen met ervaringsdeskundigen geven we workshops en presentaties. Afhankelijk van het
thema nodigen we vrijwilligers uit om een bijdrage te doen.

Vrijwillige medewerkers
Mw. mr. Marianne Van der Meulen vertrouwenspersoon Solgu, per september 2020.

Freelance medewerkers
Dhr. Jos ter Hoeven
Dhr. Léon Masselink
Dhr. Dennis ten Boske
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Automatisering
Notulist bestuur tot 1 augustus
Notulist bestuur vanaf 1 september

Bureaumedewerkers

Annelies de Jong (directeur, beleidsterreinen Wmo, Welzijn, Beeldvorming).

Job Haug (beleidsmedewerker Huisvesting, Toegankelijkheid, Mobiliteit);

Roos Hoelen (beleidsmedewerker Werk, Inkomen, Onderwijs).
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Inrichting Hybride vergaderzaal

Vanwege de coronacrisis moest veel overleg online worden omgezet. Daarom is besloten om
de vergaderzaal hybride in te richten. Zo kan een beperkt aantal mensen plaatsnemen in de
vergaderruimte en kunnen anderen inloggen.

Nieuwe statuten en WBTR
Het bestuur en directeur hebben in 2021 nieuwe statuten geformuleerd die beter bij de
moderne tijd passen en de doelen van onze stichting. Tegelijkertijd zijn stappen gezet om te
voldoen aan de nieuwe wet WBTR. De stukken zijn complementair en hebben geen
tegenstellingen.

Grondleggers van het Solgu d.d. 1976
ANGO, Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
BNMO, Bond van Nederlandse Militaire Oorlog- en Dienstslachtoffers
BOSK, Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders
Eendrachtig Sterk, Vereniging voor Fibromyalgie-patiënten
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Diabetes Vereniging Nederland, afdeling Utrecht
Kinderhuis Wijkersloot
Nederlandse Multiple Sclerose Stichting, afdeling Utrecht
Harry Bacon, Nederlandse Stoma Vereniging
IRENE, Speelzaal voor peuters met een handicap
Oogvereniging, Belangenvereniging voor Blinden en Slechtzienden
NVVS, Nederlandse Vereniging van Slechthorenden
Mytylschool Ariana de Ranitz
Onderling Sterk, Vereniging voor CVA
Paraplu, Sociaal culturele organisatie van mensen met een functiebeperking
Parkinson Patiëntenvereniging
SUDO, Samenwerkende Utrechtse Doven Organisaties
Dwarslaesie Organisatie Nederland
Stichting Fokus Exploitatie
Stichting Handicap en Studie
Stichting Provinciaal Platform Migranten met een Functiebeperking
Stichting Thuishulpcentrale voor mensen met een handicap
Vereniging van Reumapatiënten Utrecht en omstreken
VSN, Vereniging Spierziekten Nederland
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